Trojlístek – centrum pro děti a rodinu
Kamenice nad Lipou, p.o.
Výroční zpráva za rok 2015
Název organizace:

Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o.
Zřizovatel: Kraj Vysočina

Statutární zástupce:
Mgr. Jana Fárová, ředitelka centra

Kapacita zařízení : 45 lůžek

Poskytované služby


Provoz zařízení jako dětský domov (DD) – ústavní pobytové zařízení
30 lůžek



ZPDVOP ( krizová lůžka) – pobytové zařízení
15 lůžek



Podpora náhradní rodinné péče (NRP) – uzavírání dohod o výkonu pěstounské
péče, doprovázení a pomoc rodinám vykonávajícím náhradní rodinnou péči –
terénní a ambulantní služba

Poskytované služby
Poskytované služby dětského domova se řídí:
 Metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví pro činnost kojeneckých ústavů
a dětských domovů pro děti do 3 let (Věstník MZ č.9/2005)

Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.)

Registrace zdravotnického zařízení

Provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZPDVOP), krizová
lůžka se řídí:




Zákonem o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1990 Sb.
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče – VPP
 (Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí č.401/2012 Sb.

Poskytované služby
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující při VPP v rámci
uzavřených dohod.
V rámci uzavřených dohod se o pěstounské rodiny stará odborný tým zajišťující:







sociálně právní poradenství – kvalifikovaná sociální pracovnice
doprovázení - klíčový pracovníci
psychologické služby (psycholog – pedagog), možná intervence do MŠ, ZŠ,
diagnostická a terapeutická činnost
psychiatrické poradenství a vyšetření – dětský psychiatr
neurologické vyšetření – neurolog

V krátké době lze provést komplexní pedagogickou i zdravotní diagnostiku včetně
následné péče terapeutické.

Poskytovaná péče
Poskytovaná péče v pobytových zařízeních









diagnostická, terapeutická, ošetřovatelská, rehabilitační, výchovná, pedagogická
návaznost na odborné služby ambulantní
sociálně právní poradenství
je zahájena spolupráce s MŠ (děti předškolního věku jsou tak integrovány mezi děti
z běžného rodinného prostředí)
v případě povinné školní docházky dětí přijatých v rámci sourozeneckých skupin
dochází do ZŠ
zahájena spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně
pedagogickým centrem

V zařízení nechybí samostatný provoz ekonomický, hospodářský, stravovací, včetně
technického zázemí – prádelny, údržba.

Personální obsazení
Odborný tým v pobytových zařízeních
lékař pediatr, psycholog, sociální pracovnice
 dětské a zdravotní sestry bez odborného dohledu
 sanitárky, ošetřovatelky,
 vychovatelka
 speciální pedagog


Počet zaměstnanců : 28 zaměstnanců,
16 zaměstnanců v přímé péči

Statistické údaje 2015
Počet přijatých dětí v roce 2015 celkem
z toho:
Do ústavní péče (PO):
Do ZPDVOP:

Dobrovolný pobyt

Na žádost OSPOD

Předběžná opatření
Počet propuštěných dětí z ÚP

do péče vlastní rodiny :

do osvojení :

do pěstounské péče:

jiné zařízení
Počet propuštěných dětí ze ZPDVOP:

do ústavní péče:

do péče vlastní rodiny:

do jiného zařízení :

do pěstounské péče:
Počet dětí k 31.12.2015 :

:

32 dětí
16 dětí
16 dětí
13 dětí
2 děti
1 dítě
14 dětí
2 děti
1 dítě (mezinárodní osvojení)
8 dětí
3 děti
21 dětí
9 dětí
8 dětí
3 děti
1 dítě

38 dětí (5 dětí na dlouhodobé návštěvě v NRP)

Statistické údaje
Počet přijatých dětí do ZPDVOP:
Pro porovnání souhrn:

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
celkem do ZPDVOP
1 12
18
27
26
18
16
na žádost rodiče
0 10
13
21
14
14
13
PO do ZPDVOP
1
2
5
6 12
2
1
na žádost OSPOD
0
0
0
0
0
2
2
do DD
33
23
10
16
3
5
7
V roce 2015: 16 dětí do ZPDVOP
Na žádost rodiče - uzavřená dohoda 13 dětí
PO: 1 dítě
Na žádost OSPOD: 2 děti
( 9 dětí přešlo ze ZPDVOP do ÚP + 7 dětí bylo
přijato na základě nařízené ústavní výchovy)
Sourozenecké skupiny:
2015: 4 členné : 2x, 3 členné: 4x, dvojčlenné: 6x

Statistické údaje

Financování organizace
Organizace hospodaří dle předem schváleného finančního plánu, který vychází
z analýzy potřeb organizace (plánují se např. investiční výdaje, opravy,
mzdové náklady na následující rok)
Organizace hospodaří s prostředky získanými:

Příspěvek na provoz od zřizovatele

Státní příspěvek pro zřizovatele ZPDVOP ve výši 22 000 Kč na jedno dítě

Státní příspěvek na VPP ve výši 48 000 Kč na jednu dohodu

Příspěvek na úhradu pobytu a péče o dítě (v ZPDVOP) – hradí rodiče

Příspěvek na úhradu zaopatření dítěte ( v DD)- hradí rodiče

Stravné zaměstnanci

Dotace na vzdělávání

Dotace ERP

Peněžitými dary
Organizace vytváří peněžní fondy : rezervní, investiční, fond odměn,
fond kulturních a sociálních potřeb

Vývoj hospodaření 2015
Příspěvek na provoz 2015 :
z toho :

Limit prostředků na platy

Příspěvek na vzdělávání

Rozvoj ERP (účetní servis)

Státní příspěvek na VPP

Státní příspěvek na ZPDVOP

Ostatní příjmy
Využití rezervních fondů na pokrytí nákladů:

Rezervní fond k dalšímu rozvoji činnosti

Rezervní fond – dary

Fond odměn
Vývoj hospodaření k 31.12.2015

Celkové výnosy k 31.12.2015

Celkové náklady k 30.9.2014

Hospodářský výsledek

10 874 000,00 Kč
7 821 000, 00 Kč
3 900,00 Kč
39 504,00 Kč
636 574,40 Kč
1 900 000, 00 Kč
858 054,80 Kč
365 246,12 Kč
348 513,62 Kč
35 000,00 Kč
15 060 792, 94 Kč
15 060 792, 94 Kč
0,00 Kč

Vývoj hospodaření - fondy
Mzdové náklady:

Skutečné čerpání k 31.12.2015

Náklady na pracovní neschopnost
Úspora k 31.12.2015

7 821 000,00 Kč
7 821 000,00 Kč
37 540,00 Kč
0,00 Kč

Státní účelová dotace ZPDVOP
Náklady na ZPDVOP
Hospodářský výsledek:

1 900 000, 00 Kč
2 337 117,55 Kč
- 333 115,50 Kč

Pohledávky (platby od rodičů) :

1 381 371,26 Kč

Rezervní fondy:
Rezervní fond ze zlepš. hospod. výsledku :
Fond odměn :
Investiční fond :
Účet darů
:

1 754 335,50 Kč
79 447,00 Kč
557 847,97 Kč
652 607,58 Kč

Vize zařízení v návaznosti na
transformaci pobytových zařízení


Na základě připravovaných legislativních změn udržitelnost zařízení v resortu
MZ, pokud pod MPSV - garance odborných služeb a odborného personálního
obsazení vzhledem k cílové skupině ohrožených dětí



Postupné snížení kapacity zařízení ( v době, kdy bude péče o ohrožené děti
dostatečně zajištěná pěstounskou péčí na přechodnou dobu)



Podpora udržitelnosti provozu a poskytovaných zdravotních a sociálních služeb
v režimu ZPDVOP a DD jako ústavního pobytového zařízení, s tím souvisí:
- ekonomické a prostorové uspořádání
- personální úpravy

Vize zařízení v návaznosti na
transformaci pobytových zařízení
Na základě provedené analýzy (sběr dat r. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) přechází
v průměru 45 % dětí z krizových lůžek do ústavní péče.
Jedná se:
 o početné sourozenecké skupiny dětí
 nepodařilo se stabilizovat rodinné prostředí
 nenašla se žádná forma NRP
Sjednocenou formu péče upřednostňují i soudci při rozhodování o ústavní výchově
svěřených dětí na základě předběžného opatření do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc.
Osobně se dotazují:
 zda děti budou moci zůstat ve stávající zařízení
 zda jim bude nadále poskytována potřebná péče
 zda nedojde k rozdělení sourozeneckých dvojic …..)

Vize zařízení v návaznosti na
transformaci pobytových zařízení


Pokračovat v rozšiřování sítě sociálních služeb a služeb sociální prevence
s návazností na odborné ambulantní a terénní služby pro ohrožené děti a rodiny
(potřebnost chybějících sociálních služeb musí vycházet z analýzy chybějících
sociálních služeb v regionu)

Závěr


Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou již od roku 2002
prochází za podpora zřizovatele dlouhodobou transformací a v současné době
se s poskytovanými službami může začlenit do integrované a multidisciplinární
sítě terénních, ambulantních a pobytových služeb pro děti a rodiny, které může
se svým odborným personálním a materiálním vybavením nadále rozšiřovat.

